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Allgon ansöker om avnotering från Nasdaq First 
North Growth Market
Styrelsen för Allgon AB (publ) (”Allgon”) har beslutat att ansöka om avnotering av Allgons 
aktie från Nasdaq First North Growth Market (”First North”). Sista dag för handel på First 
North kommer att meddelas efter att Allgon erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Bure Equity AB (publ) (” ” eller ” ”) offentliggjorde genom pressmeddelande den 22 december Bure Budgivaren
2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Allgon att överlåta samtliga sina aktier i Allgon till 
Budgivaren mot ett vederlag om 13,50 kronor kontant per aktie (” ”). Bure meddelande genom Erbjudandet
pressmeddelande den 5 februari 2021 att Budgivaren, efter redovisning av likvid, kommer att inneha 
sammanlagt 52 394 906 aktier och röster i Allgon, motsvarande cirka 93,2 % av det totala antalet aktier och 
röster i Allgon och förklarade att Erbjudandet följaktligen kommer att fullföljas.

Sedan Erbjudandet förklarades ovillkorat genom pressmeddelande den 5 februari 2021 har Bure hemställt att 
Allgons styrelse ska ansöka om avnotering av bolagets aktie från First North. Bure har också påkallat 
tvångsinlösen av resterande aktier i enlighet med 22 kap. aktiebolagslagen (2005:551).

Mot bakgrund av ovanstående har styrelsen i Allgon beslutat att ansöka om avnotering av Allgons aktie från 
First North. Sådan ansökan har idag skickats till Nasdaq. Sista dag för handel kommer att meddelas efter att 
Allgon erhållit bekräftelse om detta från Nasdaq.

Informationen lämnades, genom nedanståends kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 
2021 kl. 20.00 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Björkman
Styrelseordförande Allgon

anders.bjorkman@allgon.se
070 770 00 77
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Om Allgon

Allgon är en världsledande aktör inom industriell radiostyrning. Vi utvecklar system och produkter med en 
stor bredd av industriella tillämpningsområden till kunder i Europa, USA och Asien. Kundbasen finns inom 
branscher som fordon, transport, bygg och TMT-sektorerna. Allgon har omkring 350 anställda i 19 länder. 
Radiostyrda system står för huvudparten av Allgons omsättning genom dotterbolagen Tele Radio och 
Åkerströms, två bolag som kompletterar varandra. Åkerströms fokuserar på tung industri med höga krav på 
flexibilitet, säkerhet och livslängd i främst Sverige medan Tele Radio levererar ett bredare utbud och 
standardiserade system i hela världen. Allgon har därutöver verksamhet inom Connectivity. Bolaget har sitt 
huvudkontor i Kista och är föremål för handel på Nasdaq First North Growth Market (ALLG B) med FNCA 
Sweden, +46(0)8-528 00 399 , som certified adviser. info@fnca.se
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